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Emerald Green – Newsletter 
เอม็เมอรลั กรีน  -  หนังสือเวียน 

May / June 2020 
พฤษภาคม / มิถนุายน  2563 

   

Dear Members of Emerald Green Housing Estate,    
Welcome to the newsletter of May & June 2020.   
เรยีน สมาชกิหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี ทุกทา่น 
ยนิดตีอ้นรบัสูจ่ดหมายเวยีนประจ าเดอืนพฤษภาคม / มถุินายน 2563  
 
Streetlights 
Extra streetlights with double lights have been added at the roads inside the development for more 
safety during night time. The plastic covers will also gradually be removed to provide better lighting. 
And there were some streets dark due to a broken light control switch’s. This was quickly fixed the next 
day.  
ไฟถนน 
เพื่อความปลอดภยัในช่วงเวลากลางคนื ไดม้กีารเพิม่ไฟถนนในโครงการเป็นแบบโคมคู่ซึ่งจะช่วยใหส้่องแสง
สว่างมากยิง่ขึ้น ส่วนฝาครอบพลาสตกิของโคมไฟจะค่อยๆ ทยอยออกเพื่อความสว่างที่มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี
ในช่วงสปัดาหท์ีผ่า่นมาเกดิเหตุไฟถนนภายในหมูบ่า้นดบัเป็นทางยาวเน่ืองจากการช ารุดของอุปกรณ์ควบคุมไฟ
ถนน ซึง่ในวนัถดัมาทางนิตบิุคคลฯกไ็ดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้เสรจ็ในทนัท ี 
 

                    
 
Road mirrors 
The road mirrors have been cleaned as they were dirty and attached better as they were affected by 
heavy wind.  
กระจกส่องตามถนน  
ด าเนินการท าความสะอาดกระจกส่องถนนภายในหมู่บา้นทัง้หมด เน่ืองจากมีคราบสกปรกและขีน้กทีถ่่ายมลูไว ้
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รวมถงึท าการยดึรัง้อุปกรณ์ใหมใ่หแ้น่นหนามากยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ปรบัต าแหน่งกระจกถนนใหมซ่ึง่คลาดเคลื่อนไป
จากต าแหน่งเดมิเน่ืองจากก าลงัแรงของลม 
 

                    
 
Public Entrance Road   
The planning to pave the small public road giving access to our development was for June or July. 
However the juristic person is waiting for more information. When more details are known information 
will be given to members. In the meantime small potholes in the beginning of the public entrance road 
where filled for now by the juristic person to ensure good access to the Emerald Green. 
ถนนสาธารณะติดทางเข้าหน้าหมู่บา้น   
แผนการด าเนินการท าถนนสาธารณะดา้นหน้าเพื่อเขา้มาภายในโครง ซึง่มแีผนการด าเนินการคอืเดอืนมถุินายน
หรือกรกฎาคม อย่างไรก็ตามนิติบุคคลฯก าลงัติดตามข้อมูลและความคืบหน้าเพิ่มเติม ซึ่งหากได้รบัข้อมูล
เพิม่เตมิใดๆ จะแจง้ใหส้มาชกิทุกท่านทราบต่อไป ทัง้น้ีส่วนของถนนทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้
หมู่บ้าน นิตบิุคคลฯกไ็ดด้ าเนินการเกลี่ยถนนใหม่เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อใหส้มาชกิทุกท่านสามารถผ่านเขา้ -
ออกหมูบ่า้นไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 
  
QPM Manager  
There is a new estate manager, Khun Pimpawee. She has an M.B.A in International Business and has 
worked at various estates and companies in various manager positions.    

Her English is quite well and do not hesitate to come and see her for any issues regarding the   
development. However keep in mind to talk about items which take more time please make an 
appointment or send an email as the manager has various jobs to fulfill for the Emerald Green.   
ผูจ้ดัการหมู่บา้น โดยบริษทั QPM  
ผูจ้ดัการหมู่บา้นท่านใหม่ คุณพมิพป์วณ์ี ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิระหว่าง
ประเทศ และมปีระสบการณ์ท างานในด้านการบรหิารสนิทรพัย์ร่วมกบับรษิัทบรหิารหลายๆแห่งในต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ  
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การสื่อสารและภาษาของเธอค่อนขา้งด ีอย่ากงัวลในการเขา้มาติดต่อหรอืพูดคุยหากมขีอ้สงสยัหรอื 
ปญัหาด้านต่างภายในโครงการ อย่างไรก็ตามหากต้องการสอบถามหลายรายการและต้องใชเ้วลานานในการ
สื่อสารโปรดท าการแจง้ล่วงหน้าหรอืแจง้มายงัจดหมายอเีลก็ทรอนิกส ์เน่ืองจากผูจ้ดัการอาจตดิภารกจิดา้นอื่นๆ 
อนัเกีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการภายในหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  
 
AGM 2020 
The juristic person has set a new provisionary date for the AGM. The new date is in the second half of    
August 2020 and has been set on 15th of August 2020. Please keep in mind this date is still    
provisionary due to Covid-19.  

And with the resignation of Khun Pennapa, at least 1 member or up to 3 members will be 
elected to join the committee at the upcoming AGM. Members who are interested to join the committee 
can send a short introduction with some background information to office@theemeraldgreen.com   
การประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2563   
นิติบุคคลฯ ได้ท าการก าหนดวนัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2563 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุมใหญ่   
ประจ าปี จะมขีึน้ในช่วงกลางเดอืนสงิหาคม 2563 หรอืในวนัที ่15 สงิหาคม 2563 โปรดทราบก าหนดการ  
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ COVID-19 

ทัง้น้ีเน่ืองจากการลาออกของหน่ึงในคณะกรรมการนิตบิุคคลฯ คุณเพญ็นภา ดงันัน้ในการประชุมใหญ่
สามญัฯครัง้น้ีจะมกีารแต่งตัง้สมาชกิอย่างน้อย 1 ท่านหรอืไมเ่กนิ 3 ท่านเพื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการทดแทน
กรรมการท่านเดิมที่ได้ลาออกไป ดงันัน้ หากสมาชกิท่านใดสนใจที่จะเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 
สามารถสง่ประวตัเิพือ่แนะน าตวัมาไดท้ี ่Office@theemeraldgree.com 
 
Newsletter 
Last but not least. It was already a little bit in the planning to distribute the newsletter every 2 months. 
This is to keep the newsletter informative with updates. Important information will always be distributed 
separately when needed. 
จดหมายข่าว 
สดุทา้ยแต่ไมท่า้ยสดุ ทางฝา่ยจดัการไดม้แีผนทีจ่ะออกจดหมายขา่วทุก 2 เดอืน หรอื 2 เดอืนต่อ 1 ฉบบั เพือ่ให้
จดหมายขา่วนัน้ไดน้ าเสนอขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ทีค่รบถว้นและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ี ขอ้มลู
ส าคญัอื่นๆ จะถูกน าสง่ใหแ้ก่สมาชกิทุกทา่นทราบต่อไปตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
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QPM Report / รายงานผลการด าเนินงานของ QPM 
1. Tiling at front of fitness room / ปกูระเบือ้งด้านหน้าทางเข้าห้องฟิตเน็ต 

       
 

2. Clean road mirrors / ท าความสะอาดกระจกมองทางในโครงการ  

     
 

3. Providing stone beside of clubhouse /  โรยหินบริเวณด้านข้างคลบัเฮ้าส ์ 

     
 

4. Replacing 5 broken sink drains / เปล่ียนท่อระบายน ้าใต้อ่างล้างมือในห้องน ้าท่ีช ารดุจ านวน 5 จดุ 
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Status of Common Area Fees 

สถานการณ์จดัเกบ็ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

INVOICE 2020 
ยอดแจ้งเกบ็ค่าส่วนกลาง

ประจ าปี 2563 

PAYMENT RECEIVED  
INVOICE 2020 

ยอดช าระการแจ้งเกบ็ประจ าปี 2563 

PAYMENT RECEIVED IN 
% 

ยอดช าระแล้วเป็น % 

TOTAL OUTSTADING  
PAYMENT 2017-2018-2019 

ยอดค้างช าระทัง้หมดประจ าปี 2560-2561-2562 

1,339,560 Baht  1,194,039 Baht 89.13 % 145,521.00 Baht 

 
Other Matters  
เรื่องส าคญัอ่ืนๆ 
Did you not receive this Newsletter by email? Then please visit QPM Management at the Club House Office, or send 
an email to office@theemeraldgreen.com with the request to add (or update/correct) your email address in the list of 
email addresses. 
 
Please kindly send your suggestion or any complaint to office@theemeraldgreen.com Or contact number 032-510-618 
instead of contact directly to board members. This is for the systematic regulation of data management and to reduce 
redundancy and communication errors. The management will compile and present all given feedback from Members 
to all people in the committee for consideration and response. 
 
คุณไดร้บัจดหมายขา่วทางอเีมลห์รอืไม่ หากท่านไม่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารโปรดตดิต่อฝ่ายจดัการ QPM ทีส่ านักงานนิตบิุคคล
บรเิวณคลบัเฮา้ส ์หรอื สง่อเีมลม์าที ่office@theemeraldgreen.com พรอ้มแจง้ค ารอ้งของท่านเพือ่เพิม่หรอืแกไ้ขขอ้มลูทีอ่ยูอ่เีมล์
ของทา่น 
 
ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยทุกท่าน  ส่งข้อมูล   เช่นข้อเสนอแนะและ /  หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ :  
office@theemeraldgreen.com หรอืหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ 032-510-618 เพื่อความเป็นระเบยีนเรยีบรอ้ยการจดัการขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบและเพือ่ลดความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการตดิต่อสือ่สาร โดยทุกๆความเหน็ของท่านฝา่ยบรหิารจดัการจะ
เป็นผูร้วบรวมและน าเสนอต่อคณะกรรมการทุกทา่นในการพจิารณาและตอบกลบัขอรอ้งเรยีนต่างๆ 
 
On Behalf of the Emerald Green Housing Estate - JP Board of Directors 
ในฐานะคณะกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 

 

 
 

Khun Supavadee Puphala 
คุณสภุาวด ีปุผาลา 
Chairperson – Emerald Green 
ประธานกรรมการนิตบิุคคลหมูบ่า้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี 
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